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و

  رؤس زةردةشيترؤس زةردةشيتططزازا ...  ... ين لة سويديةوةين لة سويديةوةاا
  

سومتاككردين  دةستدرثژ، تاآلنكر، دةربةدةركردن، گوثزان
د، كوردستان هثناين ، بثذثزيكردن، دزي، نكوليكردن لة كو بةكا

كؤمةصكوژيزيندوبةچاصكرد، گازي كيمييايي ئةمانة ئةو . تد.. . ن 
ستةمي دةوصةتة كؤلؤنيالةكاين كوردستان لة يخةسصةتانةن كة س

سةراين دةوصةيت . پيادةي دةكةن و پيادةيان كردووةكوردستاندا 
لةژثر هةر ناوثك و ، داگريكاريش لةهةر دةم و كاتثكدا بووبثت

تةمي دةوصةيت كؤلؤنياليان سيس، ئادؤلؤژيايةكدا بووبثت
يان كام ، انريان كام سة، دؤلؤژييكة گرنگ ئةوةنية كام ئا، راستيةكي بثخةوشة. كردووةيرةوپة

كة ، ستثمي دةوصةتةكةدايةي كارةكة لة سهونةري. دةبةندةوصةت بةذثوةيت دةسةآل، دةستةوة و گروپ
 ،سةرجني رژمثة يةك لة دووا يةكةكاين، ئةگةر بة كورتة هةناسةيةك. ستثمثكي كؤلؤنياليستةيس

ـةيت ) پاشا (بةكة ، لة سةردةمي دروسبووين ئثراقي ئارةبةوة، دةوصةيت كؤلؤنياليسيت ئثراق بدةين
 و مافة نةتةوةيي. تثپةذيوة.. . دابةكر وسةددام، عارف، سةالم، بة كةرمي، دةسيت پثكردووة

 جگة لة !؟ .... ئةم رژمثة يةك لة دووا يةكانة جثبةجثيان كردووة؟ كة!.. داخوازيةكاين كورد كامانةن
لة .  كوردستان و كؤمةصكوژي و بةكارهثناين گازي كيمياييردينئةنفال و جينؤسايدي كورد و سومتاك

 لة توركياي مستةفا، ـدا) بةشار (و) حافز (لة سورياي، داي) خومةيين (و) حةمةرةزا (و) رةزا (ئثراين
يان سةر بة ئةم رژمثانة هةريةكة. تد.. . لمازچيلةر و ي، ئؤزال، دميرثل، ئةجةويد، ئيننؤ، كةمال

بةآلم كوا دؤزي كورد لةالي يةكثك لةم رثكخراو و پارتانة چارةسةر ! .. . ئايدؤلؤژيةكي جودا بوون
تةنيا جثبةجثكاري  و تةنيا، كردوويانة و لة داهاتووشدا دةيكةن ئةم رژمثانة شتثك كة تةنيا ؟.. .كراوة
كة گرنگ ، هةر لةبةر ئةمةية. كؤلؤنيالدةوصةيت  ةآليتدةسستثمي يكة بريتيية لة س، ستثمةنيئةو س
ةو هةر هةمان پةير، حوكمي ئةم والتانة بكةن، يان كؤمؤنيست، يان ناسيوناليت، ئةگةر ئيسالمي، نيية

هةر بؤية دةبثت كورد . ستثمي داگريكاري و دةوصةيت كؤلؤنيالةيكة س، دةكةنستثم جثبةجثيپرؤگرام و س
نة كة ئةم دةوصةتة كؤلؤنياليستا، ئةو تراژيدية نةتةوةييانة بكاتنةتةوةيي و هةصوثستة لةسةر يةكثيت 

نثو دامودةزگا نثونةتةوةييةكان و  نةتةوةيانة بگةيةنثتة دةبثت كورد ئةو تراژيديا، بةسةريان هثناوة
 داواي مافة نةتةوةيي و گةرةنيت ئةوة وةرگرثت كة جارثكي تر رووبةرووي ئةو لةو رثگايةوة

 بة كة، بثگومان ئةو گةرةنتيةش بة بريارداين مايف چارةي خؤنووسينة، دانة نابثتةوةجينؤساي
  .  خؤي شادبثت رزگاري و سةربةخؤييسةرفرازي و

ئثستا چؤن ئةوان ئةو ، هةمان كارةساتيان بةسةر هاتووة، كة وةك گةيل كورد، دةبابزانني گةالين تر
  .  و ئازادي خؤياندا بةكارهثناوةكارةسات و تراژيديايانةيان لة پثناوي سةربةخؤي

كة ، الةگةص ئةو كارةساتانةد، لةكة هاتنو كة بةسةر جووكارةساتةيمن لثرةدا دةمةوثت هةندثك لة
كورد و ) (هثتلةر و جولةكة.. . (لةگةص خوثنةري بةذثزي كوردا بةراوردبكةين، بةسةر گةيل كوردا هاتوون

كةس لةو سث ناوة ) رةب و تورك و فارسئا (ي تربة واتايةك. ) راق و سوريائ، ئثران، توركيا
ةو  ئئةوة تورك بوو.. . كاتثك كة شؤذشةكاين ئاگرين سةركوتكران و شةآلصي خوثنكران. نةسصةمثتةوة

 كوژخاصخاصي الواين سنة و مةهابادي كؤمةصكاتثك كة . نةك خةصكي بةنگةالديش. يان كردكوشتوكوشتارة
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،  هةزار كورد ئةنفالكرا182كاتثك كة . نةك گةيل كؤريا، ةي دةكرد ئةو كؤكوژييئةوة فارس بوو. دةكرد
.. زةوي كرانشار و گوندي كوردستان پةخةي ،  فةيلي نادياركران20000،  هةزار بارزاين ئةنفالكران8

كورد دةبثت داواي . خؤ لة نثو مانگ و ئةستثرةيةكي ترةوة نةهاتبوون. رةب بوونئةوةي ئةمانةي كرد ئا
. بؤ ئةوةي بة ئازادي و سةرفرازي بگات، كورد دةبثت لةگةص خؤي راستگؤ بثت.. . ؤي بكاتزيانةكاين خ

، كورد ئازادي و مايف لثزةوتكراوة. )  شت تيشكات و خؤي هيچ نةبذثت ئاساهةسان (گةيل كورد نابثت
وة و ة لةدةستمان چوهيچ شتثك لةو ئازاديية بةنرخترنيية ك. دةبثت بة ئازادي و سةربةخؤيي شادبثت

  . خؤثين هةزاران هةزار لة رؤصةكامنان دةيگةذثنينةوةجارثكي تر بة
 كة سستثمي دةوصةيت كؤلؤنيال،  بكةينتراژيديايانةدةبا پثكةوة بةراوردثكي ئةم بةسةر هات و 

بوونةتة ، نازيةكان ئةوةتا لة و نووسراوةي خوارةوة سةربازة. رةنووسي گةلةكةماين پثوة گرثداوةچا
بةآلم تائثستا كام ،  دةگثذنةوة وئةو بةسةرهات و تراژيديانة كة بينيويانة، ةو مثژوو ئگةواهيدةري

 ئةنفالةوة بونةتة 182000سةربازي دةوصةيت داگريكار كام سةرباز و ئةفسةري ئةنفالكار لةبارةي 
داميش سةد، يارةكة لثرةدايةرس؟ پ!.. .  سةر كاخةزان لةو بارةيةوة دثذثكيان خستؤتة ي؟!.. گةواهيدةر
. ر بة تةنيا ئةو كارةي نةكرديتلثبةآلم ه، ر سةركردايةيت ئةو جينؤسايدانةي كردووةوةك هيتلث

كة ،  زؤر بة مليؤنان لةگةص ئةو جينؤسايدةدا بوونيخةصكانثك، سةدداميش بةتةنيا ئةو كارةي نةكردووة
 ئةو مليؤن كةسانةدا ئةو تاوانانة بةسةر، پثويستة كورد ئةوة يةكاالكاتةوة. بةسةر كورديان هثنا

كورد مايف  !.. ئيتر دةرگاي تةويلةكة بؤچي داخبةين،  دزراوةئةسپةكةمان لة تةويلةدا. ساخكاتةوة
  .  بكات و سومتاك و كؤمةصكوژي ساص داگريكردن80خؤيةيت داواي زيانةكاين 

رنگي گبةپثي ، ثباري و كاك بةختيار ئةمنيبةرثزان مام جةالل و كاك هوشيار ز، من پثمواية
دةكارن ئةو ،  دةرةوةپؤستةكانيان و چاوپثكةوتن و دانيشتنةكانيان لةگةص هاوشانةكانيان لة وآلتاين

فرؤشراونة ، داواي گةرانةوةي ئةو كچة ئةنفالكراوة، ي كة بةسةر كورد هاتووة بوروژثننتراژيدياية
ئةو فرؤشراوة ةمانكاتدا لةه،  شادببنةوةكة بة كوردستاين دايك، لة شثخ و مرنيشينة ئارةبةكان بكةن

 و ئةنفايل شوم جثنؤسايد، لةناو هؤصي دادگا نثونةتةوةييةكاندا ببنة گةواهيدةري زيندو، ئةنفالكراوانة
  . بة هيواي ئةو رؤژة. سوا بكةنسوكوذ، و مششثر

  !.. .. كؤمةصكوژي منداآلن و ژنان
  وةرگثذاين لة سويديةوة

  . زاگرؤس زةردةشيت
ـي ئؤكرانيا كة دةكةوثتة ) ميزؤجز (ئؤردوگايلةكةكان لة و منداآلن و ژنة جو1942 ئؤكتؤبةري 14رؤژي 

  . لةاليةن پؤليسي ئاملان و چةكداراين ئؤكرانيةوة گولةبارةنكران) رؤضنؤ (دةرةوةي شاري
ئةم . دةكرثتجثبةجث 1942 ـي ئؤكتؤبةري 5لة ئؤكرانيا لة ) دوبنؤ (رووداوثكي تري بةم جؤرة لة

  . كرائاشكرا) هثرمان فرثدريچ (لةاليةن، ايي هاتين جةنگرووداوة پاش كؤت
، ملي راستة رثگاكةمان گرت، مؤثنيكثسمن و " (:ئةم سةربازة بةم جؤرة رووداوةكة دةگثذثتةوة و دةصثت

 لةو كاتةدا. رثگاي پثنةگرتنيكةس ، ئثمة ملمانا، كة هثنرابوون، بةرةو ئةو كؤمةصة خةصكانة دةچووين
  .  دةهات و چاصة هةصكةنراوةكانةوةپشت كةندةالنةلة ، ترثژ و گولةي تفةنگةكان بووگومث لة دةنگي دةس
هةموو جؤرة  لة، ژن و منداآلن، برييت بوون لة پياو،  لؤريةكان هثنرا بوون بةئةو مرؤضانةي كة

واي دا، قامچييةكي بةدةستةوة بوو، يةكثك لة سةربازة تايبةتيةكان راوةستابوو. تةمةنةكانيان تثدا بوو
جلي دةرةوة لةوثدا و جلي ، فةرماين پثدةكردن، لوبةرگةكاين بةريان داكةننجلةو مرؤضانة دةكرد كة 
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 يمن كؤمةصثك پثالو.  دةستنيشان كرابوو و ديارواتا شوثنةكان.  و پثالو لةو شوثنةداژثرةوة لةوثدا
  . ؤر هةصچنرابووهةروها جلوبةرگثكي ز،  جووت دةبوون1000 تا 800نزيكةي ، وم بيينكةصةكةكرا

هةرخثزانةي ، كانيان لة بةري خؤيان دادةكةندجلوبةرگة، بكةن بةبث ئةوةي هاوار و گريةئةو مرؤضانة 
يةكتريان ، پثكةوة وةستابوون

، گؤراين بؤ دةگووت و ختوكةي منداصةكةي دةدا، ئامثزگرتبوو
لة چاوانيان ك و باوكي منداصةكةش ئةوةيان دةبيين و فرمثسك 

باوكةكة ، ساالنثك دةبوو 8تةمةين ئةو كوذة نزيكةي ، گرتبوو
باوكي كوذةكة هثمايةكي بؤ ئامسان كرد و ، ورةكةش دةگريا

  . شتثكي بؤ رووندةكردةوةبوو 
. يةكثك لة هاوذثكاين كردبانگي ،  وةستابووؤمةصة مرؤضانةوة

بةرةو كة   بةو مرؤضانة دافةرماين، ةصة مرؤضانة جياكردةوةؤم
. ئةم كؤمةصةدا بوونلةگةص ، خثزانةي كة من لةبارةيانةوة دووام

بة ، كة بةبةردةمي مندا تثپةذي، وةكو خؤي دثتةوة يادةم 
  ) ".  سث ساص تةمةمنة23 

. رد ك بة ذاودووناين هؤمؤسثكسواصةكاندةستيان،  دةست
 كة لة يان لثدةكرثتةمةترسي ئةو، كة لةناو كؤمةصگادان، انة
واتا رثژةي .  كةم بكةنةوةكاريگةري زاوزثكردن لة ناو گةلدا، وة

ثكي بؤ سةر جثگاي ةصمةته، ة يةكةكاين پؤليسي نةهثين
بؤ هةراسانكردين ، گةذزثكي خستةپؤليس هةموو هث، كان كرد

3 
 و گةردن ئازاديان رادةموسي
ةذواين سةربازثكي چاو، لثكتردةكرد
مةصة الي ئةم كؤكة لة، تر بوون

، مرؤضانةوة قامچي بةدةست
لةماوةي ئةو چارةكة . ، وراوةستابو

كاژثرةي كة من لةوثندةرث لةالي 
گومث ، ئةو مرؤضانةوة راوةستابووم

نزايةك يان ، پاذانةوة، لة هاوار
، تثبيين خثزانثكم كرد. نةبوو

، نزيكةي هةشت كةس بوون
، هاوسةرةدوو ئةم ، ژنثك، پياوثك

 ساآلنثك 50تةمةنيان نزيكةي 
 1نزيكةي، منداصةكانيان، دةبوو
، دةبوون ساآلن 10،  ساآلن8، صسا

 20، هةروةها دوو كچي گةورةتر
ژنثكي . دةبوون ساآلن 24ساآلن بؤ 

نداصثكي يةكساصي لة م، پريي بسكسپي
يدا. منداصةكةش دةخةنيةوة و پثدةكةين

 دةسيت كوذثكةي اوكثكب. دةهاتة خوارث
ك، لةگةص كوذةكةي دةپةيضيلةسةرخؤ 

ديار دةستثكي بةسةري كوذةكةيدا هثنا و 
كة لةالي ئةم ك، يئةو سةربازة تايبةتة

 كةسي لةو ك20ئةويش هات و نزيكةي 
ئةو . بةذثكةون گصة بةرزكراوةكةپشيت 

ئثستا وثنةي ئةو كيژة پرچذةشة الواز
دةستةكاين هثماي بؤ خؤي دةكرد و گويت

  هؤمؤسثكسواص
 دةسةآلتيان گرتةنازيستةكان هةر كة

كة ئةم گروپ، بذوايان وابوو نازستةكان
رووي فيزيكي و دةرووين و تةندرووستية

لةبةر ئةو. منداص بوون كةم ببثتةوة
 ناو باذ و ماصة پريضاتةكؤبوونةوةكان و

  . ئةم هؤمؤسثكسواآلنة
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  . كؤتايي بة ساآلين ئازادي هثنا، ئةم هةصمةت و راودوونان و گرتنانة
  وگروپة هؤمؤسثكسواصةكاندژي كةسة چاالك، نازستةكان ياسايةكي تونگو تيژيان، بؤ ئةم مةبةستة

  .  گرتةوة و گةيشتة ترؤپك1930 ساصي سةرجةم، ئةم راوودوونا و گرتنانة. ئافراند
، كاري ئةم بريؤية، ةكي بؤ ئةو مةبةستة درووستكردبريؤي، ) هيمملثر (بةذثوةبةري پؤليسي نةهثين

زؤر لة نازيستةكان داواي . و تةنگ پثهةصچنيين هؤمؤسثكسواصةكاين بوو) ژمارداركردن (دةسنيشان كردن
لة سثدارة ، يان ئةو كارة دةكةن، ئةوةيان دةكرد كة ئةو مرؤضانةي بة هؤمؤسثكسواص تاوان بار دةكرثن

  . بدرثن
نزيكةي .  بة تةواوي گةيشتة ئاستثكي بصند1939 بؤ 1937لة ساصةكاين ، ژمارة گرياوةكاين ئةم گروپانة

 هؤمؤسثكسواص زينداين 15000 بؤ 10000. كران تاوانبارنةمساوي گريان و  و مرؤضي ئةصماين100000
ئةم مرؤضانة . بدووروونكران و دةبوو سثگؤشةيةكي پةمةيي بة بةرؤكيانةوة  زؤرةملثئؤردووگاناو 
مامةصةي ،  ئازاردانكةوتنة بةر فشار و، يةن پاسةواناين پؤليسي نةهثين و بةنديةكاين ترةوةلةال

ژمارةي ئةو . ونةوةورووبةرووي مردن ب، ةم زيندانية هؤمؤسثكسواالنزؤر لة. تايبةتيان لةگةص دةكرا
بةآلم ئةو زانياريانة . بة تةواوي لة بةردةستدا نيية، دا مردنـ) انةكامپ (نةي كة لةمهؤمؤسثكسواآلمرؤضة 
، ةوةهؤمؤسثكسواصةكانلةبارةي نازيةكان هةوصياندا . نمردئةو مرؤضانة % 60 لة :كة دةصثت، هةية

بؤ ، ـيان هثناية گؤذث) ي ساختةزانستثك (لة ئةجنامي ئةمةدا. ي و زانست پثكةوة گرثبدةنئادؤلؤژ
  . و خورةوشيت هؤمؤسثكسواصةكان كةوت و نيازي گؤذيين هةصسومةبةست

   كةم ئةندامان و ناكؤمةاليةتيةكان
ثكي بةجث و  كاركة، پذوپاگةندةي ئةوةيان دةكرد،  وة هةندثك لة مرؤضة زانستوانةكان1920لة ساصي 

ئةندامةكان و ئةوانةي كة ئةوان مةبةستيان مرؤضة كةم. وان) بار ( بكوژرثن كة وةكوئةو مرؤضانة، راستة
 لةالي،  جؤرة بؤچوون و بريؤكةيةئةم. )  ژيانيان هيچ نرخثكي نييةئةوان. (نةشومنايان ئاسايي نةبوو

 بةآلم، تةندرووستةكان ثصنةوةمرؤضة  دةيانويست، كاننازية، وةيةكي خثرا برةوي پثدرانازيةكان بةشث
  . بةرنؤشةكان رزگاركةن و لةناويانخؤ لة مرؤضة نةخ

بة مةترسيةكي ، لةكة و قةرةجةكانيشوجو
هةر . گةورة لةسةر رةگةزي ئاصمان دةژمثران

بؤية بة شثوةيةكي رةگةزپةرسيت و راگوثزان و 
رووبةروويان ، بذينكوشتنودةربةدةركردن و

مفام و ةئةندام و مرؤضةككان كةمنازستة. بوونةوة
يةكيان ، ةموو تاكثك كة لةگةص كؤمةصگةه

 بة. بة هةرةشة و مةترسيان دادةنا، تةوةگرنةدة
ناوزةديان ) . مرؤضة ناكؤمةاليةتيةكان (ناوي

كة ئةم كؤمةصة ، ئةوان وايان دةبيين، كردبوون
بةرخؤر و ، لةبارةي ئابووريةوة، مرؤضانة

  . بةسةر مرؤضة تةندروست و بةرهةمهثنةرةكانةوة، راننوةشة كة بارثكي گهةر لةبةر ئة. رةجنبةرن
) بؤماوة (بة نةتايبةمتةندي و رةوصةيت ئةم مرؤضا،  مرؤضانة بة كةمنرخ دةبيننئةو، رةگةزناسةكانزانا 

 گياين تاكةكاينةوة بؤ ئةم تايبةمتةنيانةش بة شثوةيةكي ترسناك دةگوثزرثن، بوون ناوزةد دةكةنبؤ 
ئةم . بؤ پاكردنةوةي كؤمةصگا و رةگةزي ئاريية، ئةم پةرؤشي و دصگةرميية. لگة و تةندروستيانكؤمة
كردين بة هةزاران مرؤض و پثناسةكردن و ناوزةدكردين ئةم زينداني، وونان و زيندانيكردنانةراود
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هةر لة ، رتةوةهةمووي گ، ي و مرؤضانةئةم گروپ) . ناكؤمةآليةيت (بة، لةاليةن نازيةكانةوة، هاوآلتيانة
ئيدؤلؤژي نازيستةكان . نةيانكردبووو تا ئةو مرؤضانةي كة دووجار كاريان دابونث ، سؤزانيةكانةوة

تةنانةت . كة لةگةص رةويت وتثذوانيين ئةواندا يةكي نةدةگرتةوة، دةگةياند ئةو كةسانةيان بة سزاهةموو
 لة وآليت نازيةكاندا، ةدةكردپثناس) مرؤضي كةمنرخ(، ياينگهةصةيكي گچكةشيان بة كةماسيةكي 

ئةو مرؤضانةي . دةكرد) كرميناص بايلؤجي (كة توثژينةوةيان لةسةر، ) كاتةزانايانةي ئةو  (ئةو) نازيالند(
ئةمانيش لة ئؤردوگان و كامپةكاندا بؤ ئةوةي منداصيان نةبثت ، كة لةم چينة دا پثناسةدةكران

  . دادةدوورا بةرؤكيانةوة ش سثگؤشةيةكي رةش بةئةم مرؤضانة. دةياخنةساندن
، ياساخكرد) نارةگةز ( ژنو ژخنوازي لة نثواين كةسثكي ئاصمان و كةسثكي بينايييياسا 1934:جويل 3

  . ش كة كةمئةندام يان كةماسيةكي هةبثتـي) خوثن ئاصمان (تةنانةت بؤ كةسثكي
  . مرد) پاول ضان هيندثنبورگ ( سةرةكؤماري ئاملان:وگوسيت ئا2

  .  راگةياندةميدةسةآليت سث بانگةوازي هيتلثر :وگوسيت ئا19
  .  رةشبگريي هؤمؤسثكسواصةكان سةراسةري ئاصمانياي گرتةوة:ئؤكتؤبةر ــ نؤضثمبةر

  . جولةكةكان لة خزمةيت سةربازي سذكران :1935ئاپريل 
ةكة جول، ياساكاين نورنبثرگ ئةوةيان ساخكردةوة كة، اندا لة كؤبونةوةيةكي نازيستةك: سثپتثمبةر15

 400 دا پتر لة 30لة ساصةكاين . بؤي نيية لةگةص مرؤضي بة رةگةز و خوثن ئاصماندا ژنوژخنوازي بكات
  . ياسا دةرچوو كة لة مايف جولةكةي كةمدةكردةوة

  .  قةرةجةكان و پثسترةشةكان بؤيان نيية كة ژنوژخنوازي لةگةص ئاصمان رةگةزدا بكةن: نؤضثمبةر26
  . گاردي تايبةت هثنريچ هيمملثر بوو بة بةذثوةبةري پؤليسي ئاصمانيا بةذثوةبةري :1936 جوين 17

  .  هيتلثر ياريةكاين ئؤليمپي لة بةرلني كردةوة: ئاگوسيت16 ـ 1
  . وآليت نةمسا لةگةص ئاصماندا بوونة يةك :1938 مارسي 13

  برياري ناونووسكردين هةموو سامان و سةروةيت جولةكةكان درا: مانگي ئاپرل
  . گفتوگؤيان دةربارةي پةنابةراين جولةكةكان كرد) ئثضيان ( نةتةوة لة32نوثنةري : يل جو15 ــ6

خبةنة ) سرا (پثويست بوو دةبثت ناوي) نازيالند (لةكةكان لة وآليت نازيةكانداوژنة جو:  ئاگوسيت17
  . لةخؤ بنثن لةتةك ناوةكانياندا) ئيسرائيل (سةر ناوةكانيان و پياوانيش ناوي

  . ) جولةكة. (كرابةگةورةي و رةنگي سوور ستثمپص) ج ( پاسپؤريت جوولةكةكان بة پييت: ئؤكتؤبةر5
  .  جولةكةي پؤلؤين لة ئاصمانياوة دةركران بؤ سنووري پؤلؤنيا17000نزيكةي :  ئؤكتوبةر28

 30000نزيكةي . و كاولكاري شوثنةكانيان كؤكوژي جولةكةكان. شةوي كريستاص:  نؤضثمبةر10 ـ9
  . ة زينداين بؤ كامپةكان گوثزايةوةجولةكةيان ب

  . منداصة جووةكان ئيتر بؤيان نية بؤ فثرگة بچن، پاش شةويكريستاص : ئؤكتوبةر15
لةكة لة لة جةنگثكي جيهانيدا رةگةزي جوو: هيتلثر لة پةرلةماين ئاصمانيدا گويت: 1939 جانيوةري 30

  . دةكرثنئةوروپا بنبذ
  . ةموو زثذوو زيوثك كة هةيانة بيدةن بة دةوصةتجوولةكةكان پثويستة ه:  فثربيوةري21
  . ثنسربوگ ژنة قةرةج لة نةمساوة گوثزرانةوة بؤ كامپي زؤرةملثي راض400پتر لة :  جوين29

 گروپة. دووةم جةنگي جيهاين بة داگريكردين پؤلؤنيا لةاليةن ئاصمانياوة دةستيپثكرد:  سثپتثمبةر1
  . لةكةكانوو جوكوشتين كةشيش و مرؤضة ئاكادميي دةستانكرد بة ، ئاصمانيةكان) ئينساتزة(

  .  لةدةرةوةبن21پاش كاژمثر ، لةكة ئاصمانيةكان بؤيان نةبوووجو
  . كة ئامثري راديؤيان هةبثت، لةكةكان بؤيان نةبوووجو:  سثپتثمبةر20
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   . لوبلنيـدةوة بؤ ناوچةي) نازيالند (لةراپثچكردن و گواستنةوةي جولةكةكان : مانگي ئؤكتؤبةر
فةرمانيدا ژنة فةرةجةكان و دةستگرةوةكان ، سةرؤكي پؤليسي ئةصمان هثنريچ هيمملثر:  نؤضثمبةر20

  . هةموويان زينداري بكرثن
  . كة ئةستثرةيةكي داضيد هةصگرثت،  پثويستة لةسةريانهةموو فةرمانبةرة جوولةكةكان:  نؤضثمبةر23

  . وةرگثراين لة سويديةوة
  . زاگرؤس زةردةشيت

27 .05 .05   
  . سويد
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